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Technische vragen inzake Begroting 2021 gemeente Renkum 

D66 

 

Nr. Fractie Progr./ 

product 

Blz.  

     

    Beleidsbegroting 

1 D66 1E 22 Het doel bij ‘Veilig Thuis meldingen politie’ is gesteld op 

minder dan 67. Is het niet juist goed als er veel 

meldingen komen, omdat dan duidelijk wordt dat mensen 

daadwerkelijk actie ondernemen om huislijk geweld te 

melden? Dan dus doel niet minder dan 67 maar juist 

stellen op zoveel mogelijk. 

    Antwoord: 

Het is inderdaad wenselijk dat het doel bijgesteld wordt 

naar ‘meer dan 67’. Uit onderzoek is bekend dat het 

daadwerkelijk aantal situaties van huiselijk geweld en 

kindermishandeling veel hoger ligt dan het gemelde 

aantal. Een toename in het aantal meldingen is dan ook 

wenselijk omdat dit impliceert dat er op meer situaties 

van mogelijk hg en km zicht komt en actie op uitgezet 

kan worden. Pas op het moment dat de prevalentie 

afneemt, kunnen wij aansturen op een afname van 

meldingen. 

2 D66 1G 25 Nieuwkomers. Renkum moet ongeveer 24 personen een 

woning aanbieden. U stelt dat dit voor 2021 om 16 

volwassenen gaat. Hoe staat het met de Vluchtelingen 

kinderen? 

Als Renkum hebben we toch juist de motie en de petitie 

ondertekent om Vluchteling kinderen op te nemen? Het 

Rijk heeft gezegd er 100 toe te laten. Wij kunnen als 

gemeente juist hen een veilige plek bieden met al onze 

instellingen. Hoeveel bent u voornemens extra op te 

nemen? Heeft u dit al met het Rijk gecommuniceerd ?  

    Antwoord: 

De aantallen die hier genoemd staan, is de taakstelling 

huisvesting statushouders. Wij verwachten dat het om 

circa 16 huishoudens zal gaan, waarvoor afspraken 

hebben gemaakt voor maatschappelijke begeleiding van 

bij huisvesting en integratie met Vluchtelingenwerk. 

Naast de taakstelling hebben we, naar aanleiding van de 

motie en petitie, bij het COA (Centraal orgaan opvang 

asielzoekers) aangegeven open te staan voor de opvang 

van extra vluchtelingenkinderen. Van dit aanbod is nog 

geen gebruik gemaakt. 

3 D66 1H 27 Voor maatwerkvoorzieningen Jeugd worden onder andere 

activiteiten ondernomen in het kader van ‘afstemming 

onderwijs en kinderopvang’. In hoeverre wordt door de 

gemeente daarbij ook actief ingezet op het creëren van 

Intergrale Kindcentra, zodat (financiële) afstemming en 

(financiële) schaalvoordelen beter mogelijk worden?  

    Antwoord: 

Zoals omschreven in de door de gemeenteraad 

aangenomen kadernota in november 2019, voeren wij als 

gemeente een regierol om partijen bij elkaar te brengen 

om initiatieven gericht op doorgaande leerlijnen en 

kindcentra van de grond te laten komen.  
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Zo staat er al enige tijd een bijeenkomst gepland waarin 

scholen en kinderopvangorganisaties door ons bij elkaar 

gebracht worden om hier het gesprek over aan te gaan. 

Door corona heeft dit nog niet plaats kunnen vinden. Ook 

zal hier aandacht voor zijn in het nieuwe integrale 

huisvestingsplan. 

4 D66 2D 42 Bij de omgevingsvergunning gaan we ‘van maatpak naar 

confectiepak’. Betekent dat voor inwoners die kleine 

ruimtelijke ontwikkelingen in gang willen zetten (denk 

aan schuurtjes en dakkapellen) meer of juist minder 

ruimte om regelvrij iets ruimtelijk te ontwikkelen? Wat is 

daarbij de verwachting (met name ook in financiële zin) 

over de haalbaarheid van handhaving? 

    Antwoord: 

Dit is afhankelijk van wat u als raad in de kaders 

vaststelt. Handhaving wordt niet via leges o.i.d. vergoed. 

5 D66 2E 44 Wat zijn de mogelijke financiële en juridische 

consequenties indien de gemeente Renkum op korte 

termijn besluit het project spooronderdoorgang Wolfheze 

te stoppen? 

    Antwoord: 

Het project spooronderdoorgang Wolfheze is een complex 

en omvangrijk project waarbij intensief wordt 

samengewerkt met de provincie. 

Eind 2019 heeft ProRail opdracht gekregen van de 

provincie om de studiefase te gaan uitvoeren. De kosten 

die dit met zich meebrengt worden door de provincie 

gedragen. De provincie ziet deze financiële bijdrage als 

een voorfinanciering van het project, aangezien wij als 

wegbeheerder formeel en ook financieel opdrachtgever 

zouden moeten zijn. Verwachting is dat we dan alsnog 

(een deel van) deze voorfinanciering gepresenteerd 

krijgen. 

Vanuit het ministerie is een bijdrage toegezegd, deze 

wordt eind 2020 formeel bekrachtigd na beoordeling van 

het ontwerp met bijbehorende kostenraming. 

De rijksbijdrage is niet toereikend voor de realisatie van 

het totale project, ook de provincie en de gemeente 

moeten hier aan bijdragen. De hoogte van ieders 

bijdrage is nog niet bepaald, de gesprekken hierover zijn 

opgestart. Uiterlijk in april  2021 wordt een 

financieringsvoorstel voorgelegd aan de raad.  

Gezien de intensieve samenwerking tussen rijk/Prorail, 

provincie en gemeente kan het stopzetten van dit project 

geen eenzijdig besluit zijn van de gemeente. Dit heeft 

niet te maken met evt. financiële en/of juridische 

gevolgen maar wel  met het zijn van een betrouwbare 

partner voor de provincie. De gemeente vraagt al meer 

dan 20 jaar om deze overweg aan te pakken vanwege 

onveiligheid. Het college heeft de agendacommissie 

verzocht om in de raadsontmoeting van januari 2021 dit 

onderwerp te agenderen om u verder te informeren. 

6 D66 2G / 2Q 47/63 Hoewel er geen concrete activiteiten staan genoemd 

t.a.v. het  thema ‘Milieu en duurzaamheid’ of ‘Bos en 

natuurbeheer’, zullen die thema’s vermoedelijk wel de 

grootste/belangrijkste/kostenopwekkende beleidsthema’s 
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worden in de aankomende decennia. Wat zijn de 

financiële verwachtingen voor toekomstige begrotingen 

en in hoeverre zijn de opgenomen lasten in de 

voorliggende begroting daarbij dan realistisch? 

    Antwoord: 

Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van o.a. 

klimaatveranderingen op de gemeentelijke 

verantwoordelijkheden in de door u genoemde 

programma’s. Wij treffen voorbereidingen om dat beter 

inzichtelijk te krijgen, maar daar zijn op dit moment nog 

geen financiële verwachtingen aan te koppelen  

7 D66 2J 51 en 

74 

(In relatie met 03 Organisatie, 3 E, 

Samenwerkingsverbanden, blz 74): Wat zijn de 

mogelijke consequenties indien de gemeente Renkum 

stopt met het financieren van de Stichting The Economic 

Board, via de GR Arnhem-Nijmegen? 

    Antwoord: 

Het is algemeen erkend dat de effecten van economisch 

beleid lastig zijn te meten én moeilijk zijn terug te voeren 

op de inspanningen van een specifieke partij, zoals The 

Economic Board (TEB). Dit omdat er vele 

(macro)economische factoren spelen. 

TEB levert een bijdrage aan het creëren van gunstige 

omstandigheden waaronder de regionale economie zich 

kan ontwikkelen. Daar profiteert elke gemeente binnen 

de regio van (Renkum dus ook) en de regio als geheel.  

Denk hierbij niet alleen aan werkgelegenheid en 

economie in onze eigen gemeente. Ook de regionale 

economie draagt bij aan de aantrekkelijkheid van 

Renkum als woongemeente en het behouden van 

voorzieningen.   

Het idee achter regionale samenwerking is dat je samen 

sterker staat. Op (inter)nationaal niveau maakt het 

wezenlijk uit of je namens een gemeente van 

dertigduizend inwoners spreekt of dat het gaat om een 

regio van een miljoen mensen. Door middelen vanuit de 

overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven te 

bundelen, kun je meer slagkracht maken dan het geval 

zou zijn als ieder voor zich handelt. Als we als gemeente 

uit The Economic Board (TEB) treden, worden we een 

freerider: de gemeente profiteert wel (al dan niet 

indirect) van de triplehelix-samenwerking, maar draagt 

er niet aan bij. Daarnaast nemen de middelen af en 

wordt de slagkracht minder. 

8 D66 3A ? In 2021 zijn de landelijke verkiezingen. Hoe staat het 

met het op orde brengen van het stemmen voor blinden 

en slechtzienden in onze gemeente? 

Heeft u daar weer budget voor gereserveerd om een 

stemmal en audio in den Haag te bestellen zodat de 

blinden en slechtzienden weer in Wolfheze kunnen 

stemmen? 

    Antwoord: 

Ja, er is weer budget gereserveerd voor de stemmal en 

audio. Beiden zijn inmiddels ook al besteld. 
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9 D66 3D 72 Huisvesting: u maakt verschil tussen gemeentehuis nog 

5-10 jaar gebruiken en gemeentewerf langer. Betrekt u 

bij het voorstel voor aanpassing gemeentewerf ook de 

mogelijkheid om de gemeentewerf voor een periode van 

5-10 jaar te verbouwen of tijdelijke nieuwbouw te 

plegen?  

    Antwoord: 

Op basis van de studie van de afgelopen periode kan 

geconcludeerd worden dat het instandhouden van de 

huidige gemeentewerf voor 5 of 10 jaar geen optie is. 

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zal altijd 

lokaal een gemeentewerf nodig zijn. Anders worden de 

rijtijden voor de medewerkers te groot. Eerst 

investeringen doen om de huidige werf instand te houden 

en na 5 of 10 jaar als nog (ver)nieuwbouwen doet die 

tijdelijke investering te niet. 

10 D66 Lokale 

heffingen 

81 De afgelopen jaren ontvingen we extra middelen van de 

toeristenbelasting. Dit jaar zal dit aanzienlijk minder 

zijn vanwege Corona. De gemeente was voornemens 

toeristenbelasting te heffen op AirBnB overnachtingen. 

Andere gemeenten ook omliggende hebben dit reeds 

doorgevoerd. Hoe staat het hier mee? Zien we die 

schatting als onderdeel van de cijfers in de Begroting 

terug? 

    Antwoord: 

Deze cijfers zijn niet meegenomen in de begroting. De 

schatting in de begroting is gebaseerd op toeristische 

overnachtingen bij hotels, campings en Bed & Breakfasts.  

Wij vinden het zeer wenselijk dat particuliere verhuur van 

woonruimte aan toeristen inzichtelijk wordt gemaakt en 

daar ook toeristenbelasting over afgedragen gaat 

worden. Om toeristenbelasting te kunnen heffen op 

AirBnB overnachtingen, moeten we inzichtelijk krijgen 

welke adressen aangemeld zijn bij AirBnB. AirBnB 

verstrekt deze gegevens niet. Daarom hebben wij in het 

afgelopen jaar onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om een meldplicht in te voeren voor toeristische verhuur 

van woonruimte. Het bleek toen echter nog niet mogelijk 

om deze meldplicht in te voeren voor alle particuliere 

verhuurders, waardoor er ongelijkheid zou ontstaan 

binnen de gemeente. Een grondslag voor het kunnen 

invoeren van een meldplicht is het aantonen van een 

schaarste op de woningmarkt, welke niet aangetoond kan 

worden bij de duurdere woningen en deze dus vrijgesteld 

worden van de meldplicht. 

In het uitvoeringsprogramma Toeristisch 

Toekomstperspectief Regio Arnhem Nijmegen hebben we 

opgenomen dat we dit gezamenlijk verder zullen 

oppakken, aangezien ook onze regiogemeenten op zoek 

zijn naar een visie en oplossing.  

Indien er zich op korte termijn nieuwe mogelijkheden 

voordoen om alsnog inzicht te krijgen in de particuliere 

verhuur van woonruimte en de mogelijkheid bestaat om 

toeristenbelasting te heffen, zullen we dit oppakken en u 

hiervan op de hoogte stellen.   

 



5 

 

Nr. Fractie Progr./ 

product 

Blz.  

11 D66 Afvalstoffen 

Heffing 

 

81 Onze gemeente heeft erg hoge afvalstoffenheffing. Een 

oorzaak is dat we de inwoner wel erg ter wille zijn om 

vaker dan andere gemeenten afval op te halen. Ook gaan 

de kosten nog eens extra stijgen vanwege de zomer 

wekelijkse ophalen gft.  Klopt deze bewering? Wat 

scheelt het de inwoner als PMD 1 keer in de 2 weken 

wordt opgehaald, net als in alle andere gemeenten? 

    Antwoord: 

De bewering dat Renkum een hoog serviceniveau 
hanteert wat leidt tot hoger kosten is juist. Vooral de 
wekelijkse inzameling van pmd is hier debet aan. 
Daarnaast worden in Renkum alle indirecte kosten die 
met afvalinzameling te maken hebben doorbelast in de 
afvalstoffenheffing. Ook wordt een deel van de 
straatreiniging uit de afvalstoffenheffing gefinancierd. 
Andere gemeenten maken daarin soms andere keuzes 
wat tot een lagere afvalstoffenheffing leidt.  
Alle ACV gemeenten hanteren een driewekelijkse 
inzameling van pmd bij grondgebonden woningen. Dit is 
mogelijk omdat zij inzamelen met kliko’s. Daarmee dalen 
de inzamelkosten.  
In de eerste 9 maanden van 2017 werd pmd 
tweewekelijks met zakken ingezameld. Dit leidde tot veel 
klachten en overlast van veel te vroeg aan de straat 
gezette pmd zakken. Tijdens de inzameldag lag er zoveel 
pmd op straat dat ACV meerdere inzamelvoertuigen in 
moest zetten om al het aangeboden pmd op te halen. Dit 
leidde tot fors hogere inzamelkosten. Daarom is de keuze 
gemaakt om pmd vanaf 4 september 2017 wekelijks in te 
zamelen. Hierover bent u geïnformeerd via de raadsbrief 
van 27 juni 2017 met kenmerk 55814. Terugkeren naar 
de situatie van voor 4 september 2017 leidt ongetwijfeld 
tot zwerfafvaltoename en klachten. De kosten van 
inzamelen dalen daarmee met ongeveer € 50.000,- per 
jaar waarbij de nieuwe arbo-richtlijnen (leidraad P-90 
norm) is meegenomen. Daar tegenover moet er meer 
aandacht besteed worden aan het opruimen van te vroeg 
aangeboden pmd en een toename van zwerfafval. Het 
inzamelen van PMD met een container zal de toename 
van het zwerfafval verminderen. 

12 D66 Risico’s 94 Kan het college aangeven op welke wijze de 

gemeenteraad Renkum (beter) kan sturen op de planning 

van de Connectie, teneinde overschrijdingen van 

toegekend budget te voorkomen? 

    Antwoord: 

Met de beschikbare P&C documenten zou de Raad in 

voldoende mate in staat moeten zijn grip te hebben op 

de Connectie. Door deelname aan een GR wordt ook de 

sturing meer op afstand geplaatst. Daarnaast vindt 

besluitvorming plaats vanuit gemeenschappelijkheid. 

De collegeleden zijn als bestuurders binnen de diverse 

verbonden partijen alert op de financiële impact die 

besluiten van een verbonden partij kunnen hebben voor 

de gemeente. Onze financiële situatie noodzaakt ons om 

keuzes te maken waar wij onze schaarse middelen op 

inzetten. Wij verwachten van onze gemeenschappelijke 

regelingen dat zij daar rekening mee houden en spreken 

hen daar steeds op aan. Deze lijn wordt ook door de 
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wethouder bedrijfsvoering als bestuurder van de 

Connectie toegepast. De wethouder voelt zich daarin 

gesteund door de raad. 

Met de Connectie wordt hard gewerkt aan een 

meerjarenagenda. Zodat er een vollediger en goed beeld 

ontstaat over de te verwachten ontwikkelingen en de 

financiële consequenties daarvan. 

13 D66 Baten en 

lasten MJB 

172 Begraafplaatsen: snel oplopende lasten en tegenvallende 

baten nu al jaren op rij terwijl we streven naar 

kostendekkend maken van onze begraafplaatsen. Vraag:- 

hoeveel overledenen zijn er in onze gemeente begraven 

in 2017 en 2018 en 2019 en in 2020 tot nu toe.   

Vraag: -is er belangstelling voor het 100 jarige grafrecht 

(dit jaar ingevoerd)?  Vraag: - de Natuurbegraafplaats 

die in Oosterbeek ontwikkeld wordt heeft weer vertraging 

opgelopen. Zijn hier nog andere redenen voor dan de 

vertraging door Corona?   

    Antwoord: 

Volledige kostendekking van de gemeentelijke 

begraafplaatsen is nooit een raadsbesluit geweest. Wel is 

met de vaststelling van de Perspectiefnota besloten het 

resterende tekort van € 40.000,-- in te lopen door 

productuitbreiding (natuurbegraafplaats € 30.000,--) en 

extra legesverhoging in 2020 (€ 10.000,-- deze is nu op 

26-10 ingeboekt). Het proces tot grondruil met GLK heeft 

door corona vertraging opgelopen maar loopt op dit 

moment weer. Wij verwachten in 2021 uitsluitsel te 

hebben waarna de natuurbegraafplaats nog aangelegd 

moet worden, in 2022 is de verwachting deze locatie in 

gebruik te nemen. De uitgifte van 100 jaar die daar 

standaard wordt is reeds ingevoerd. Op de traditionele 

begraafplaatsen, blijven echter de looptijden van 10, 

20,30,40 en 50 jaar de norm. Het aantal uitvaarten op 

jaarbasis fluctueert jaarlijks. Inkomsten op de 

begraafplaatsen worden echter ook verkregen uit de 

jaarlijkse doorverlengingen van bestaande graven. 

 

2017 119 uitvaarten 

2018   91 uitvaarten 

2019   97 uitvaarten 

2020   90 uitvaarten (26-10-20) 

De komende jaren wordt eveneens uitvoering gegeven 

aan de nota “toekomstbestendig beheer gem. 

begraafplaatsen” Deze voorziet in vermindering van de 

vaste kosten door uitbesteden van de taak grafdelven 

(als de machine is afgeschreven) en een lichte 

vermindering van de beheerderstaak (0.1 fte) bij de 

pensionering van één van de beheerders. 

 

 


